
UCHWAŁA NR LII/462/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 27 sierpnia 2021 r. 

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na grupowym pomniku 
przyrody „W drodze do Wołtuszowej”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), 

Rada Miejska w Rymanowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uzgadnia się przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych grupowego pomnika przyrody „W drodze do 
Wołtuszowej” obejmującego następujące gatunki drzew: 

1. lipa szerokolistna (Tilia platyphylios L.), 49º32`04,1``N;  21º51`45.2``E. 

2. lipa szerokolistna (Tilia platyphylios L.), 49º32`03,6``N;  21º51`45.2``E. 

3. lipa szerokolistna (Tilia platyphylios L.), 49º32`02,9``N;  21º51`44.8``E. rosnących na działce 
oznaczonej ewidencyjnie: 180708_5.0018.442 - obręb Wołtuszowa ustanowionego Uchwalą Nr 
XXXVII/354/17 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia 
(grupowego) pomnika przyrody „W drodze do Wołtuszowej” (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2017 r. 
poz. 2010 z dnia 17.05.2017 r.). 

§ 2. 1. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1. ust 1.  zgodnie z opracowaną opinią dendrologiczną 
obejmuje: 

1) Zabezpieczenie konkurencyjnych przewodników przed rozłamaniem wiązaniem statycznym o nośności 4T, 

2) Usuniecie odrośli korzeniowych od strony E (nad potokiem). 

2. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1. ust 2.  zgodnie z opracowaną opinią dendrologiczną 
obejmuje: 

1) usunięcie suszu i zawieszonej gałęzi, 

2) wykonanie cięć obwodowych w obrębie zewnętrznej partii korony z obniżeniem drzewa o 2m. 

3. Zakres uzgodnienia, o którym mowa w § 1. ust 3.  zgodnie z opracowaną opinią dendrologiczną 
obejmuje: 

1) usunięcie suszu. 

§ 3. Zabiegi pielęgnacyjne drzew wchodzących w skład grupowego pomnika przyrody, o których mowa 
w § 2 ust. 1, 2 i 3 winny być przeprowadzone w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku, przy spełnieniu 
następujących warunków: 

1) prace pielęgnacyjne drzew powinny zostać przeprowadzone przez osobę legitymującą się posiadaniem 
uprawnień do pielęgnacji drzew o charakterze pomnikowym, 

2) wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomników przyrody oraz 
naruszenia ustawowych zakazów wprowadzonych w stosunku do gatunków chronionych występujących 
w obrębie tych pomników, 

4) o wykonaniu zabiegów należy powiadomić Urząd Gminy w Rymanowie, celem kontroli zgodności 
wykonanych prac z założeniami przedstawionymi w niniejszej uchwale. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Andrzej Pitrus 
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